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EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTO
”Meren ekosysteemit ja niihin liittyvät haasteet ovat luonteeltaan
maailmanlaajuisia. Kalakannat tai muovijäte eivät kunnioita rajoja. Euroopan
unionin on tämän vuoksi ryhdyttävä toimiin niin EU:n sisällä kuin sen
ulkopuolella merten suojelemiseksi, säilyttämiseksi ja niiden kestävän käytön
varmistamiseksi. Yhteistyössä kalastajien ja innovatiivisen merenkulkualan
kanssa voimme saada meret tervehtymään uudelleen.”
Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaavan komissaari Karmenu Vella

MISTÄ ON KYSE?

MIKSI TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ?

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta
(EMKR) tuetaan kestävää meri- ja
kalastuspolitiikkaa EU:ssa. Sillä tuetaan
myös EU:n johtavaa asemaa valtamerten
kestävässä hoitamisessa kansainvälisellä
tasolla.

Koska meret peittävät kaksi kolmasosaa maapallomme pinta-alasta, niillä
on potentiaalia vauhdittaa talouskasvua ja luoda työpaikkoja ja vaurautta.
Merenkulkualan toiminnot, kuten kalastus, vesiviljely, rannikkomatkailu,
valtamerienergia ja ”sininen” bioteknologia, edistävät rannikkoyhteisöjen
elinvoimaisuutta ja Euroopan merellisten alueiden monimuotoista
sosiaalista rakennetta.
Tällaisen taloudellisen toiminnan on kuitenkin tapahduttava sekä
ympäristön kannalta että sosiaalisesti kestävällä tavalla.

MINKÄTYYPPISIÄ TOIMIA TUETAAN?
Vuoden 2020 jälkeisessä EMKR:ssä keskitytään seuraaviin neljään painopistealueeseen:

>
>

kestävän kalastuksen edistäminen ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen;

>
>

kestävän sinisen talouden kasvun mahdollistaminen ja vauraiden rannikkoyhteisöjen tukeminen;

Euroopan unionin elintarviketurvan varmistamiseen osallistuminen kestävän ja kilpailukykyisen vesiviljelyn sekä
kilpailukykyisten ja kestävien markkinoiden avulla;

kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin vahvistaminen sekä turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja kestävästi
hoidettujen merten ja valtamerten mahdollistaminen.

MITÄ TÄMÄ MERKITSEE RAHOITUKSEN KANNALTA?
Ehdotuksessa Euroopan unionin yleiseksi pitkän aikavälin talousarvioksi vahvistetaan tuen jatkaminen kalastus- ja
meripolitiikan hyväksi.
EMKR:n ehdotettu talousarvio kaudelle 2021–2027 on 6,14 miljardia euroa käypinä hintoina. EMKR:n varat jaetaan
yhteistyöhön perustuvan ja suoran hallinnoinnin välillä.

Parempi yhteensovittaminen muiden Euroopan unionin rakenne- ja sijoitusrahastojen kanssa. Rahastoihin
sovellettavat säännöt vahvistetaan yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa.

>

Tuloskeskeisyyden merkitys on suurempi. Esimerkiksi kalastajat saavat rahoitusta vasta, kun he osoittavat
edistäneensä yhteisen kalastuspolitiikan säilyttämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.

>

Keskittyminen pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittaviin kalastajiin kestävän kalastuksen käytäntöjen
tukemiseksi heidän keskuudessaan.

>

Rannikkoyhteisöjen tuen laaja-alaistaminen ja lisääminen. Vuosiin 2014–2020 verrattuna paikallisia
kumppanuuksia tuetaan laaja-alaisemmin, jotta voidaan kattaa kaikki sinisen talouden alat.

>

Vahvemmat synergiaedut muiden EU:n politiikkojen kanssa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja
muoveja kiertotaloudessa koskevan eurooppalaisen strategian täytäntöönpanossa.

>

Tuki turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja kestävästi hoidettujen merten varmistamiseksi. Ensimmäistä
kertaa EMRK:sta tuetaan Euroopan unionin kansainvälisiä sitoumuksia ja tavoitteita. Rahoitusta on lisäksi saatavilla
merivalvontaan ja yhteistyöhön rannikkovartiotoiminnassa.

MITÄ MUITA VAIKUTUKSIA EU:N TULEVALLA
TALOUSARVIOLLA ON TÄLLÄ ALALLA?
EMKR:n ulkopuolella voidaan hyödyntää synergioita mm. seuraavien unionin rahoitusvälineiden kanssa:

>
>
>

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jolla investoidaan sinisen kasvun aloille ja merialuestrategioihin

>

InvestEU-väline, jota voidaan hyödyntää pyrittäessä edistämään rahoitusvälineitä ja tuettaessa kohdennettujen
investointien alustaa sinisen talouden vauhdittamiseksi.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), jonka avulla kehitetään taitoja niin kalastuksen kuin meriliikenteen aloilla
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma, jolla esimerkiksi tuetaan pk-yrityksiä siniseen kasvuun tähtäävien
innovatiivisten ratkaisujen testauksessa ja käyttöönotossa
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Yksinkertaistukset ja enemmän valinnanvapautta jäsenvaltioille, jotta ne voivat tukea kohdennetusti
strategisia painopistealojaan sen sijaan, että niiden olisi valittava ennalta määrätystä tukikelpoisten toimien
valikoimasta.

Print
PDF

>

KL-02-18-834-FI-C
KL-02-18-834-FI-N

MITÄ UUTTA KOMISSION EHDOTUKSESSA ON?

